
Dotazník

Informace zjištěné z tohoto dotazníku budou využity a vyhodnoceny pouze v rámci sepsání diplomové 

práce na téma Nepodmíněný trest odnětí svobody na katedře trestního práva Univerzity Karlovy studentem 

5. ročníku.

Věk odsouzeného: ……………..

Nejvyšší dosažené vzdělání:

a) bez vzdělání (neukončená základní škola)

b) základní

c) střední odborné učiliště bez maturity

d) střední odborné učiliště s maturitou

e) středoškolské

f) vyšší odborné

g) vysokoškolské

Odsouzen za druh trestné činnosti:

a) majetková (např.: krádež, zpronevěra, podvod, lichva, poškození cizí věci, podílnictví)

b) násilná (např.: vražda, ublížení na zdraví, loupež, vydírání)

c) mravnostní (např.: znásilnění, pohlavní zneužití, kuplířství, ohrožení pohlavní nemocí)

d) hospodářská (např.: padělání a pozměnění peněz, zkrácení daně, poplatku a podobné 

povinné platby)

e) ostatní

Délka trestu odnětí svobody, ke kterému jste byl odsouzen: ………………

Z uloženého trestu máte již vykonáno:

a) méně než polovina

b) více než polovina

Ve výkonu trestu odnětí svobody jste:

a) poprvé

b) po druhé

c) po třetí

d) po čtvrté a více

Rodinný stav v době odsouzení: Rodinný stav nyní:

a) svobodný    a)  svobodný

b) ženatý    b)  ženatý

c) rozvedený    c)  rozvedený

d) vdovec    d)  vdovec



Jak časté jsou návštěvy Vašich rodinných příslušníků nebo přátel (za měsíc nebo za rok)?:

Jak často posíláte dopisy Vaší rodině nebo přátelům (za měsíc nebo za rok)?:

Jak často dostáváte dopisy od Vaší rodiny nebo přátel (za měsíc nebo za rok)?:

Máte mezi odsouzenými přátele?:

a) ano

b) ne

Jaké programy a volnočasové aktivity využíváte?:

Považujete nabídku programů a volnočasových aktivit za dostatečnou?:

a) ano

b) ne

Pracujete ve výkonu trestu odnětí svobody?:

a) ano, pracuji

b) pracoval jsem, ale nyní nepracuji

c) nikdy jsem nepracoval

d) nepracuji, studuji v denní formě studia

Zažíváte ve výkonu trestu některý z pocitů z této nabídky? Pokud ano, prosím, abyste ho označil:

a) jsem na sebe naštvaný

b) jsem naštvaný na svět

c) nudím se

d) mám strach ze života na svobodě

e) přeji si víc soukromí

f) lituji svého činu, za který jsem byl odsouzen

g) postrádám přátele

h) postrádám život ve společnosti 

i) život mi ve vězení zbytečně utíká

j) lituji sám sebe

k) na život ve vězení jsem si zvykl

Děkuji Vám za vyplnění tohoto dotazníku.


